Samen voor een sterkere
Vlaamse luchtvaartindustrie!
FLAG is uw partner voor:

·
·
·
·
·
·
·

netwerking
markttoegang
groeiopportuniteiten
strategische informatie
innovatie & ontwikkeling
financiering
trends

✓
✓
✓
✓

Bent u actief in de luchtvaartsector en wilt u uw omzet verhogen?
Nog niet actief in de luchtvaartsector maar u wil er uw eerste stappen in zetten?
Wilt u meer inzicht in de complexiteit en strenge regelgeving van de luchtvaart?
Zoekt u als onderzoeksinstelling of universiteit opportuniteiten binnen de Vlaamse
luchtvaartindustrie?
✓ Wilt u met uw bedrijf succesvol de fascinerende wereld van de luchtvaart betreden?
Vertrouw dan op de kennis, ervaring, contacten en expertise van FLAG – Flemish Aerospace Group!

Vlaamse aandeel in de luchtvaart verhogen
FLAG streeft ernaar om het Vlaamse aandeel in de groeiende luchtvaartindustrie te verhogen. Dat
realiseren we door:
•
•
•
•
•

de ontwikkeling van de luchtvaart en aanverwante technologieën te bevorderen
de zichtbaarheid van de Vlaamse luchtvaartindustrie wereldwijd te vergroten
de belangen van onze leden bij administraties en overheden op elk niveau te behartigen
synergiën tussen de verschillende stakeholders in de Vlaamse luchtvaart te creëren
de Vlaamse luchtvaartsector te verenigen

Samen uw doelstellingen bereiken
FLAG is uw partner om uw doelstellingen in de luchtvaartsector te bereiken. Of u nu de markt wilt
betreden, specifieke informatie, inzichten of technologieën nodig hebt, of een internationalisering
nastreeft: u kunt op FLAG en zijn partners rekenen voor ondersteuning, hulp en advies.

Cluster voor de Vlaamse luchtvaartindustrie
VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, heeft veertien innovatieve
bedrijfsnetwerken geselecteerd om het clusterbeleid van de Vlaamse regering uit te voeren. Het doel?
De competitiviteit van Vlaamse bedrijven in hun sector verhogen. En dat door een actieve
samenwerking te bevorderen tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
FLAG is het innovatief bedrijfsnetwerk voor de Vlaamse luchtvaartindustrie. Samen met VLAIO en zijn
partners gaan wij voor een sterke groei door innovatie en internationalisering. De ambitie? Een
verdubbeling van de omzet en een toename van de tewerkstelling met 50 procent tegen 2030, in
vergelijking met 2014.
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FLAG in de praktijk
FLAG verbindt de Vlaamse luchtvaartsector en biedt bedrijven ondersteuning aan bij de ontwikkeling,
de productie en het onderhoud van vliegtuigen en helikopters en de gerelateerde gronddiensten en
luchthaveninfrastructuur.
Als lid van FLAG:
•
•
•
•
•
•
•

krijgt u tijdig strategische informatie over de luchtvaartsector
bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends in de sector, inclusief
normering en de toepassing daarvan
weet u zeker dat uw belangen worden behartigd bij overheden op alle niveaus
beschikt u over een uitgebreid netwerkkanaal waarbinnen u kunt netwerken met andere
FLAG-leden, overheden, kenniscentra en zustergroeperingen in binnen- en buitenland
neemt u deel aan economische missies en internationale beurzen om zo contacten te leggen
met wereldspelers
haalt u buitenlandse missies naar uw bedrijf
verzekert u zich van financiële steun en minder kosten voor uw internationale marketing (in
samenwerking met FIT)

Lid worden van FLAG
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en of u al actief bent in de luchtvaartindustrie zijn er 3
lidmaatschapsformules GOLD, SILVER of BRONZE:
GOLD – 7320 euro; 6000 euro als uw bedrijf ook Agoria lid is.
•

Voor grotere bedrijven die volledig of grotendeels actief zijn in de luchtvaart.

SILVER – 3660 euro; 3000 euro als uw bedrijf ook Agoria lid is.
•

Voor grotere bedrijven die gedeeltelijk actief zijn in de luchtvaart en voor KMO’s.

BRONZE – 1525 euro; 1250 euro als uw bedrijf ook Agoria lid is.
•

Voor KMO’s die hun eerste stappen in de luchtvaartindustrie willen zetten.

BRONZE –1250 euro
•

Voor universiteiten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
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Contactgegevens
Kris Van der Plas – Afgevaardigd Bestuurder
Kris.vanderplas@flag.be
Luc Stultjens – IBN Coördinator
IBNCoordinator@flag.be
Hilde Ameys – Management Assistent
Hilde.Ameys@agoria.be

Maatschappelijke zetel
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
BTW BE 0421.390.071 | RPR Brussel
info@flag.be – www.flag.be
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